
                                                               Zarządzenie Nr 139/2023
                                                               Prezydenta Miasta Kalisza  

  z dnia 28 lutego 2023 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych  w  otwartych
konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych 
 
Na  podstawie  art.15  ust.2a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. 2022r., poz. 1327 ze zm. ) w związku z: zarządzeniem Nr 68/2023 Prezydenta
Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego
konkursu  ofert  na  realizację  w  2023  roku  zadania  publicznego  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym; zarządzeniem Nr 69/2023  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
30 stycznia 2023r.  w sprawie ustalenia treści  ogłoszenia  dotyczącego otwartego konkursu ofert  na
realizację  w  2023  roku  zadania  publicznego  pn.  aktywizacja  psychiczna  i  fizyczna  oraz  edukacja
zdrowotna osób w wieku emerytalnym; zarządzeniem Nr 70/2023  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30
stycznia  2023r.  w  sprawie  ustalenia  treści  ogłoszenia  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację  w  2023  roku  zadania  publicznego  pn.  działania  w  zakresie  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych; zarządzeniem Nr 71/2023  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023r. w
sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku
zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej, zarządza się, co
następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację w 2023 roku zadań 
publicznych pn.: 
1) realizacja w 2023 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej;
2) aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym;
3) działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4)promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej, w następującym składzie:

1) Janusz Sibiński             - Przewodniczący Komisji;
2) Mateusz Podsadny        -  Członek Komisji;     
3) Agnieszka Pawełczyk   -  Członek Komisji;                           
4) Angelika Kalinowska    -  Członek Komisji; 
5) Martyna Kowalska        -  Członek Komisji; 
6) Anna Szukalska             -  Członek Komisji; 
7) Mateusz Antolczyk        -  Członek Komisji; 
8) Szymon Furman            -  Członek Komisji; 

§ 2
Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert na realizację zadania będącego przedmiotem otwartego
konkursu ofert przedstawi opinię Prezydentowi Miasta Kalisza, który dokona ostatecznego wyboru ofert
na realizację zadań publicznych w 2023 roku, w terminie do dnia 10 marca 2023 r. 

          
      § 3

1.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Kalisza. 

      § 4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza. 

     § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                 Prezydent Miasta Kalisza

       /…/
    Krystian Kinastowski


